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و زنـدگی در غارهـا و سـاخت پناهگاههـاي     اسـت  وهـوا بـوده   انسان در طول حیات خود بر کرة خاکی همواره تحت تأثیر آب
شود که تا امروز تداوم و تکامل وهوا محسوب میهایی از شناخت و همسازي انسان با آبانسانهاي اولیه نمونه وسیلهبهابتدایی 
بـراي   يناپـذیر دهد انسـان تـالش خسـتگی   و شواهد زیادي از گذشته در دست است که نشان می . اسناد، مداركاست یافته

برانگیـز ایـن   هاي زیبا و اعجـاب عمل آورده است. جنبهو سازگاري با این محیط به ّ ويجحفظ خود از گزند آسیبهاي محیط 
کـه  ، چنـان کـرد تـوان مشـاهده   ف کرة زمین مـی نواز مسکن و معماري مناطق مختلپایان را در مظاهر روحتالش مداوم و بی

هـایی از ایـن رفتـار هوشـمندانه و     انگیز مناطق خشک و بیابانی جهان، به ویژه ایـران، فقـط نمونـه   معماري و مساکن شگفت
  جویانۀ انسان با طبیعت در این کرة خاکی است.سازش

تـر و ارتقـاي   دیهاي آن در تأمین زنـدگی مطلـوب  وهوایی محیط زیست و استفادة بهینه از توانمنتوجه به ویژگیهاي آب
وهوایی محیط ازجمله تابش، دما، رطوبـت،  . از این زاویه، شناسایی توانمندیهاي آبداردکیفیت زندگی انسان اهمیت فراوانی 

توجـه بـه    .اسـت ریزیهاي مسـکن مـؤثر   باد و بارندگی در کسب مزایا و نیز اجتناب از آسیبهاي احتمالی این عوامل در برنامه
گیري محیطهاي مسکونی، از نظر افـزایش عمـر مفیـد سـاختمان، ارتقـاي      وهوایی و تأثیر این ویژگیها در شکلویژگیهاي آب

سازي مصرف انرژي اهمیت بسیار دارد. ساختمانی کـه  کیفیت زندگی ساکنان، آسایش و بهداشت فضاهاي داخلی و نیز بهینه
زیادي نیاز به انرژي فسـیلی   عبارتی طراحی اقلیمی دارد، در هر اقلیمی تاحدودبه با محیط طبیعی هماهنگ و سازگار است و

برانگیـز سـرمایش و گرمـایش مصـنوعی، محـیط      دهد و بدون استفاده از تجهیزات مکانیکی پرهزینـه و چـالش  میرا کاهش 
  کند.میحرارتی مناسبی را براي ساکنان عرضه 

دادن بـه اهـداف یـک درس    اساساً در راستاي پوشش ري و مدیریت انرژي ساختمانمعما شناسیهواوآبکتاب حاضر با عنوان 
رو عمدة مطالـب کتـاب بـر    وهواشناسی با گرایش کاربردي به رشتۀ تحریر درآمده و ازایندو واحدي دورة کارشناسی ارشد رشتۀ آب

وهواشناسـی  اده از توانمندیهاي دانش آباساس سرفصلهاي مصوب درس مذکور تهیه شده است. رویکرد اصلی کتاب مبتنی بر استف
هـم  اسـت  به کاربرد اصول طراحی و معماري اقلیمی است. بر همین اساس سعی شده  ن باتوجهاجهت تأمین آسایش حرارتی ساکن

روشهاي سنتی و هم روشهاي جدید مبتنی بر طراحی اقلیمی در تأمین بهینۀ آسایش حرارتـی مـورد توجـه قـرار گیـرد. همچنـین       
 اند.سازي مصرف انرژیهاي فسیلی مؤثرند، تشریح شدهاقلیمی که در بهینهاي اقلیمی و زیستروشه

اولین کتاب در زمینۀ مباحث اقلـیم معمـاري نیسـت و یقینـاً      وهواشناسی معماري و مدیریت انرژي ساختمانآبکتاب 
ی کاربردي غناي بیشتر این شـاخه از دانـش و   وهواشناسآخري نیز نخواهد بود؛ با وجود این در کنار سایر منابع ارزشمند آب

عنوان یک کتـاب درسـی و بـا    . گرچه این کتاب بهخواهد داشترفع برخی نیازهاي علمی پژوهشگران و دانشجویان را در پی 
اما اعتقاد بر این است که با عنایـت بـه محتـوا و تنـوع مباحـث      است، اهداف یک دورة آموزشی خاص تهیه و تدوین گردیده 

هـاي مختلـف علمـی تحـت     منـدان را در حـوزه  هگروههاي مختلفی از عالقـ  و خواهد یافتتري شده دایرة شمول وسیعمطرح
  .خواهد دادپوشش قرار 

دانم از تمامی همکاران محترم دانشگاهی، دانشجویان گرامی و دوستان عزیـز کـه بـه شـکلهاي     در پایان وظیفۀ خود می
بودند و نگارنده را در مراحل مختلف کار صمیمانه یاري کردند تشکر کنم. همچنین از  رسیدن این کار مؤثر ثمرمختلف در به

و دانشگاه رازي که زمینۀ چاپ مطلـوب ایـن اثـر را فـراهم کردنـد، صـمیمانه تشـکر         »سمت«کش سازمان مسئوالن زحمت
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